
Estado doPará 
GOVERNO MUNICIPAL DE ACABA 	

OEj 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

PARECER JURÍDICO 

PROCESSO N0L .......7/2018 -111002  

INTERESSADO ...... .becretaria MuffieiPa! de Saúde 

ASSUNTO ............... .quisição de Anijulância Tipo A - Simples Remoção, tipo Furgão, para atender as 
necessidades do Fundo Mun cipal de Shude de Acara/PA 

EMENTA 	.. Constitucional Administrativo. Licitação Contratação Direta 

Vem ao dpme de st Consultoria Jurdica, o presente processo administrativo, que trata de 
ontratação do fomecedol ,  IMIAS4 1COMERCIAL EIRELI visando atender as necessidades do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE, conforme à constante na Solicitação de Despesa anexa aos autos 

Depreende se dos au4is, pedido de solicitação de despesa para execução do objeto deste processo 
administrativojia modfhdde de disPta  de licitação, com fulcro no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93.  

Consta 
orçam enéØ xercíci o 
económica 44.90.52.00 

Examin. 

Estabeli 

'lSendo as 
'oderá deixar de ser real 

diretas sêni,t 4,",cónéretizaç 

A disper 
8.666/93 elenca o' s possi 

DeveSs' 
presente eo, mister r4 

Não é de 
03 (três) dias, para ratifi 
eficácia dos atos, assim e 

- Corno cii 
essa adequação resta ci': 
ser desembolsado pela Ai 

paclio do setor competente, o qual informa quanto à previsão de despesa na programação 
L Projeta 0901 103010002 1 007 Aquisição de Veículos e ambulâncias , Classificação 
iirnnientos e material permanente. 

o o referido processo, foram tecidas as considerações que se seguem. 

o au 37. ir1c iso isoX XI, da Carta Magna, a obrigatoriedade de realização de procedimento 
luta' pel Podei Publico No entanto, o próprio dispositivo constitucional reconhece a 

ara ao cfuuir a rcssalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a 

lii, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação 
da.. autorizando a Administração Publica a celebrq, de forma discricionária, contratações 
de cci tame li( itatorio 

de licitaç ão e urin dessas modalidades de contratação direta O art. 24, da Lei n° 
casos de 4spensa. 

Jaua.esclarecer que para ser possível a contratação direta por dispensa de licitação no 
11

compro.a'lo .luc proposta ofertada é a mais vantajosa para a administração. 

is lembra a necessidade de comunicação da dispensa a autoridade superior no prazo de 
ao e publicação na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para 
o a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço. 

lquer eontrataçao direta, o preço ajustado deve ser coerente com o mercado, devendo 
ro acta nos autos, eis que a validade da contratação depende da razoabilidade do preço a 
mi ,traçao Publica 
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providências assinaladas e se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos 
e, opina-se pela realização da contratação direta. 

ra. 

ACARÁ - PA, 16 de Ouubro de 2018 
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